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3. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva 
18. – 20. september 2015
Stanica Žilina-Záriečie

O FESTIVALE
HORY A MESTO ŽILINA 2014
3. ročník žilinskej verzie Festivalu horského filmu a dobrodružstva sa uskutoční 18. – 20. 
septembera 2014 v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie.

Divácky úspech predchádzajúcich ročníkov, nás presvedčil o hlade publika po kvaliných  
outdorových filmoch. A tak sme dlho neváhali a pripravili sme ďalší ročník prehliadky toho 
najlepšieho z Vancouverského festivalu VIMFF a bratislavského festivalu Hory a mesto.

Pre účastníkov festivalu pripravujeme zaujímavé sprievodné aktivity, prednášky, prezentá-
cie, súťaže a množstvo zaujímavých hostí.

Počas troch dní bude na Stanici v dvoch kinosálach odpremietaných 14 filmových blokov, 
3 multimediálne prezentácie + 2 školské projekcie.

Očakávaná návštevnosť festivalu v Žiline je 1.500 hostí.

Prvý a druhý ročník festivalu, zakaždým navštívila takmer tisícka divákov.
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CIELE FESTIVALU
Hlavným cieľom festivalu je priviesť do Žiliny atraktívnu prehliadku filmov zameraných na 
outdoorové športy. Spájať ľudí s podobnými záujmami, mestskýh ľudí so športovcami. Mo-
tivovať návštevníkov k aktívnemu oddychu a rozšíriť obzory v oblasti možností využívania 
priestoru okolo nás, a tak rozširovať aktívnu komunitu.

FESTIVALOM OSLOVUJEME:
> priaznivcov horských športov a filmu
> všeobecnú verejnosť
> žiakov a študentov žilinských škôl

Prostredníctvom festivalu vytvárame priestor pre propagáciu žilinských organizácii venu-
júcich sa netradičným športovým aktivitám, výcviku psov, workout tréningom, či prez-
entáciu OS HZS Malá Fatra.
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SPRIEVODNÝ 
PROGRAM
Predajný miniveľtrh výrobcov a distribútorov outdoorových potrieb a ďalších organizácií 
v areáli Stanice

SPRIEVODNÉ PODUJATIA 
PRE DETI, MLÁDEŽ 
A DOSPELÝCH 
Lanový park – lanové prekážky, hojdačka z mosta, slackline workshop, workout workshop...
Beer crate climbing – súťaž v lezení po pivných bedničkách do výšky 
Program s ekologickou tematikou
Interaktívne prezentácie partnerov
Horolezecká stena nielen pre deti
Lanové prekážky

Street art summit 13 – počas festivalu pozvaní nielen streetartoví umelci budú na steny 
pod rondlom malovať veľkoplošnú maľbu na tému Hory a mesto, priamo pred očami divákov 

Možnosť ubytovania v stanovom mestečku v parku pod Rondlom 
(k dispozícii sprchy a toalety)
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MEDIÁLNY 
A REKLAMNÝ 
PRIESTOR
Hory a mesto Žilina ponúka široké spektrum možností zaujímavej a interaktívnej prezentá-
cie v rámci mediálneho priestoru, ako aj v priestoroch Stanice. 

Mediálna propagácia: 
> Digitálna obrazovka v centre mesta
> Inzercia v printových médiách a inzercia v lokálnych rádiách
> Bannery na webových portáloch
> Billboardy, lavičky
> Plagáty A3, A4 
 (oficiálne výlepové plochy v uliciach  Žiliny, vozidlá MHD, športové predajne, 
 outdoorové centrá, lezecké steny, horské chaty a i.)
> Programová skladačka 
 (športové predajne, outdoorové centrá, lezecké steny, obchodné centrá a i.)
> Tlačová správa 
> Mailinglist festivalu a festivalových partnerov
> Propagácia v priestoroch Stanice Žilina-Záriečie

Propagácia v priestoroch Stanice:
> Bannery v priestore Stanice
> Spoty pred programovými blokmi
> Vystavovateľský stánok počas festivalu

Našim partnerom radi vyjdeme v ústrety a spoločne nájdeme originálny 
a na mieru „šitý“ spôsob prezentácie.
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STANICA 
ŽILINA-ZÁRIEČIE
KULTÚRNY UZOL
Kultúrny uzol Stanica sídli v budove starej, no stále funkčnej železničnej zastávky Žili-
na-Záriečie, ktorú od roku 2003 rekonštruujeme na priestor pre súčasnú kultúru. Vďaka 
nárastu aktivít sme k pôvodnej budove (jej rekonštrukcia bola dokončená v roku 2008) 
pristavili pod kruhovým nadjazdom Rondel, ktorý obkolesuje Stanicu, sálu S2. Základným 
stavebným prvkom S2 sú balíky slamy a pivné prepravky. V blízkej budúcnosti plánujeme 
stavbu tretej budovy - galérie S3 z lodných kontajnerov. Súčasťou areálu je letná terasa, 
kryté pódium a park s možnosťou stanovania.

Okrem festivalov, predstavení, koncertov, premietaní, výstav, workshopov, rezidenčného 
centra pre mladých umelcov, kaviarne a ďalších aktivít, Stanica naďalej slúži ako čakáreň 
a predajné miesto lístkov na vlak zo Žiliny do Rajca. Výsledkom je zaujímavé spojenie pro-
gresívnych kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských aktivít s verejným priestorom (širok-
ou verejnosťou).

Stanica patrí do medzinárodnej siete nezávislých kultúrnych inštitúcií (napríklad network 
Trans Europe Halles), ktoré vznikli na báze občianskych iniciatív mladých ľudí revitalizu-
júcich prázdne industriálne a obchodné objekty na priestory pre súčasné umenie a kultúr-
no-sociálne aktivity.

Stanicu prevádzkuje občianske združenie Truc sphérique, ktoré vzniklo v roku 1998. V roku 
2014 sme zorganizovali takmer 200 podujatí, ktoré navštívilo viac ako 20.000 divákov.
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ORGANIZÁTORI
Hlavný organizátor: Truc sphérique (Stanica Žilina- Záriečie) o.z.
Spoluorganizátor: Hory a mesto o.z.    

KONTAKT:
Linda Jamborová   
Dramaturgia, produkcia, partneri
e-mail: linda.jamborova@gmail.com  
mobil: +421 904 131 884  

Peter Hapčo
Public relations
e-mail: peter@stanica.sk
mobil: +421 908 491 222

Adresa 
Stanica Žilina-Záriečie 
Závodská cesta 3/2844 
010 01 Žilina 
telefón kancelária: +421 948 344 606 
web: www.stanica.sk

Fakturačná adresa
Truc sphérique, o.z.
Závodská cesta 3/2844, 010 01 Žilina
IČO: 36143693
DIČ: 2021467096
nie sme platcami DPH
č. účtu: 2628816039/1100 (Tatra banka)
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